
Hej
Dessa kriterier behöver du läsa igenom och godkänna för att delta i våra utbildningar. Transportstyrelsen 
kräver att vi informerar om detta inför kursstart. 

1. Kursen ska vara slutbetald innan den praktiska delen och teoriprovet sker. Total kursavgift 3 000 kr. Se
mer information längre ner.
2. Tillgång till dator med ljud, kamera och en stabil uppkoppling.
3. Du måste kunna delta utan avbrott genom hela utbildningen. Sitta i ett ljust rum så att ansiktet syns, ha
en fungerande kamera och vara beredd att kunna svara på frågor (vara aktiv). Inte ens gå på toaletten utan
att säga till.
4. Vid minsta misstanke om att någon inte är närvarande eller om tekniken strular måste kursen pausas tills
alla är med igen.
5. Du behöver ta en bild på din giltiga legitimation som du mailar tillsammans med en bild på ditt
ansikte. GÄLLER EJ BYBOR

Detta låter lite strängt men är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra kursen digitalt. Det kräver lite 
tålamod men eftersom vi alla har skoteråkningen som intresse tror jag att vi kan fixa det här ganska enkelt. 
Alternativet är ju att inte få köra skoter i vinter och det vore katastrof, eller hur? 

Upplägget på kursen blir att vi ses digitalt via TEAMS dag 1 och 2 kl.18.00 – 21.30 . Vi går igenom boken 
då vi samtidigt visar ett bildspel. Ha gärna papper och penna till hands och anteckna ev frågor som uppstår. 
Ni kan inte ha mikrofonerna på under bildspelet men vi gör täta pauser med tid för frågor och kan även 
använda chattfunktionen i plattformen. Se till att ni har dryck och något att tugga på.  

Den praktiska delen Dag 3 Är vi på vår skoterbana som ligger mellan Bruksvallarna och Ramundberget. 
Där gör vi även det teoretiska provet. Vi delar upp er i grupper beroende på hur många ni är. 
Vi kör på fm eller em beroende på vilken tid som passar gruppen bäst.
Ta på er varma kläder och framför allt varma skor och vantar. Har ni egen godkänd skoterhjälm så ta med 
den. Det är också ok att köra med godkänd alpinhjälm på vår praktiska del, eftersom det är ett godkänt 
inhägnat område. 
OBS! Vi står med skoter. 
Glöm ej giltig legitimation till Dag 3 

Anmälningsavgift 2 000:- swishas till 123 271 14 22 när ni fått bekräftelse på utbildnings datum från oss 
Resterande 1 000 :- betalas senast dagen före den praktiska delen och teoriprovet.  Även viktigt att ni fyller 
i vilken/vilka elever det gäller.  
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